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حق ،امری دوطرفه است
حقــوق افــراد بــر یکدیگــر ،متقابل
اســت .اساسـ ًا طبــع حــق اینطــور
اســت و جــاده یکطرف ـ ه نیســت؛
جــز آنجــا کــه پــای حضــرت حــق
در میــان اســت .در بیــن مردمــان
و در گروههــای مختلــف ،مثــل
یــک جــاده دوطرفــه و رفــت و
برگشــتی اســت.
بردهداری مدرن
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در رســاله حقــوق ،امــام ســجاد
(ع) میفرمایــدَ « :و أَ َّمــا َح ُّ
ــق
ـك بِال ْ ِم ْلـ ِ
َسائ ِ ِسـ َ
ـك» کــه در زمانــه
مــا مصداقــی نــدارد .البتــه بایــد
بگوییــم کــه متأســفانه بــا اینکــه
بــه لحــاظ شــکل و صــورت
جامعــه تــازه و مــدرن شــده و
عصــر بــردهداری گذشــته اســت،
گاهــی در گوشــه و کنــار جهــان
نمونههــای خیلــی بــدی از

OfoghHa.ir

بــردهداری گــزارش میشــود
کــه عمدتــ ًا دســت قدرتهــای
زورگــوی جهــان در بیــن اســت و
کســانی هســتند کــه اساس ـ ًا بــرای
مــردم حقــی قائــل نیســتند.
فــرق بــردهداری مــدرن و جدیــد
قبــل ایــن اســت کــه در روزگار
قدیــم ،کســی کــه مِلــک و بــرده
دیگــری بــود ،ایــن را درک
میکــرد کــه او اربــاب اســت،
ایــن هــم مملــوک ،رعیــت ،بــرده
و غــام او اســت.
امــا در بــردهداری جدیــد ســبکی
طراحــی شــده اســت کــه بردههــا
خــود را آزاد میداننــد و احســاس
آزادی میکننــد؛ حــال آنکــه
کامــ ً
ا بــرده هســتند .بنابرایــن
ایــن مســئله در روزگار مــا خیلــی
پیچیدهتــر اســت .مثــ ً
ا در جهــان
امــروز مخصوصــ ًا در هویــت
غربــی آن ،ممکــن اســت جامعــه
زنــان احســاس آزادی داشــته
باشــند؛ زیــرا اینطــور بــه آنهــا
القــا شــده اســت؛ در حالــی کــه
بدتریــن نــوع بــردهداری دربــاره
آنهــا اِعمــال میشــود و اتفــاق
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میافتــد.
در دنیــای جدیــد ،کســی کــه
بــرده اســت و کامــ ً
ا دارنــد او را
میدوشــند و تحــت خدمــت و
طراحــی دیگــران اســت ،احســاس
بــرده بــودن را نــدارد.
اســام عزیــز بــا طراحــی بســیار
دقیــق در روزگاری کــه بــردهداری
یــک رســم مســتقر جــاری
در زندگــی مــردم بــود ،آن را
ضابطهمنــد کــرد ،بــرای آن قاعــده
درســت کــرد و در جایــی کــه
اساس ـ ًا حقــی قائــل نبودنــد ،حــق
و حقــوق در آن تعریــف کــرد.
اســام بــا تدابیــر تربیتــی و بســیار
زیبایــی ،مســئله بــردهداری را بــه
مــرور از بیــن بــرد.
حقوق زیردستان
بــه ایــن بخــش ســخن امــام
(علیــه الســام) رســیدیم کــه حقــوق
کســانی کــه تحــت فرمــان و
برنامهریــزی تــو قــرار دارنــد و
تــو مدیــر ،کارگــزار و پیشــوای
آنهــا محســوب میشــوی،
چیســت؟ حضــرت فرمودنــد :اول

افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

َ
ــم» در
اینکــه بدانــیَ « :فــأ ْن تَ ْع َل َ
همــه مــوارد امــام (علیــه الســام) یــک
تصحیــح نــگاه دارنــد؛ چراکــه
اگــر منظــر شــخص و زاویــه دیــد
فــرد اصــاح شــود ،افــکارش
خیلــی متفــاوت میشــود .در
(علیــه الســام)
جملههــای اول ،امــام
زاویــه دیــد را اصــاح میکنــد.
در هــر محــوری عبــارت « َف َ
ــأ ْن
ــم؛ ایــن را بــدان» ،آمــده
تَ ْع َل َ
اســت .اینجــا حضــرت فرمودنــد:
(علیــه الســام)
ایــن را شــما بــدان .امــام
بــا چــه کســی صحبــت میکنــد؟
بــا پیشــوا ،حاکــم ،اســتاندار،
فرمانــدار ،رئیــس یــک مجموعــه،
وزیــر ،وکیــل و کســانی کــه افــراد
زیــادی تحــت مدیریــت آنهــا
اســت تــا برســد بــه شــخصیتی
کــه شــخص اول اســت و امــام و
پیشــوا محســوب میشــود.
حضــرت فرمودنــد :اول اینکــه
بدانــی خداونــد متعــال ایــن را
بــه رســم امانــت در اختیــار تــو
گذاشــته و زمینــه خدمتــی را بــرای
تــو فراهــم کــرده اســت .تــوان
مدیریتــی و مهــارت ســازماندهی
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دیگــران ،مجموعــهای را تحــت
مدیریــت قــرار دادن و پیــش
بــردن ،قــ ّوت و مهارتــی اســت
کــه در اختیــار تــو قــرار گرفتــه
اســت .یعنــی یــاد تــو باشــد کــه
ایــن عنایــت و لطــف الهــی اســت
کــه بــه صــورت امانــت از ســوی
پــروردگار متعــال در اختیــار تــو
قــرار گرفتــه اســت.
(علیــه الصــاة و
بــا ایــن مقدمــه امــام
الســام) نکتههــای بســیار مهمــی را
یــادآوری میکنــد.
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 .۱رعایت عدالت
نخســتین حــق زیردســتان رعایــت
عدالــت اســت .اصــل و اســاس
و ریشــه هــر نــوع مدیریتــی کــه
زیرمجموعههــای انســانی در
اختیــار دارد ،رعایت عدالت اســت
کــه در اصــل عدالــت اســتحقاق،
ظرفیتهــا و تفاوتهــای آنهــا
در برنامهریزیهــا مدنظــر قــرار
میگیــرد .حقــوق عمومــی تــا
حقــوق خصوصــی ،حریمهــا،
همــه اینهــا در عرصــه عدالــت
میآیــد و بــه عنــوان اصل اساســی
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و رکــن اصلــی در یــک حاکمیــت
مطلــوب و یــک حکمرانــی خــوب
و مشــروع نــزد خــدای متعــال
مدنظــر قــرار میگیــرد.
 .۲بردباری در مقابل اشتباهات
زیردستان
اصــل دوم عبــارت اســت از
بردبــاری .کســانی کــه تحــت
مدیریــت یــک مدیــر عالــی
هســتند ،حــق دارنــد کــه او دربــاره
آنهــا ســعه صــدر داشــته باشــد .در
کار و برنامههــای آنهــا ،کاســتی،
غفلــت و گاهــی جهــل اســت.
مدیــر و حکمــران شایســته ،نبایــد
بــا دیــدن ایــن مــوارد ،خشــمگین
شــود.
 .۳گذشت از خطاهای آنان
ســومین حــق اینکــه روحیــه
گذشــت داشــته باشــد؛ مخصوص ـ ًا
در جاهایــی کــه ایــن کــم و
کاســتیها بــه حــق خــود حاکــم
برمیگــردد.
مدیــر حقوقــی بــر عهــده
زیردســتانش دارد؛ مبنــی بــر اینکــه
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از او اطاعــت کننــد و تحــت برنامه
او فعالیــت کننــد .اگر جایی از ســر
غفلــت و جهــل مشــکالتی دارند و
کــم و کاســتیهایی در کار آنهــا
پیــدا میشــود؛ مخصوصـ ًا آنجایــی
کــه حــق مســتقیم خــود آن مدیــر
اســت ،مدیــر بایــد بتوانــد ببخشــد
و گذشــت داشــته باشــد.
اگــر مدیــر اهــل عفــو و گذشــت
نباشــد ،خیلــی زود رابطــه او بــا
افــراد تحــت مدیریتــش دچــار
اشــکاالت اساســی میشــود؛
زیــرا از آنهــا ناراحــت میشــود
و دیگــر نمیتوانــد بــا عدالــت
رفتــار کنــد .عــاوه بــر ایــن ،دههــا
عــوارض دیگــر هــم دارد.
 .۴داشتن رابطه عاطفی با
زیردستان
چهارمیــن حــق ،داشــتن رابط ـهای
بــر اســاس رحمــت و عاطفــه
اســت؛ یعنــی بــه منزلــه یــک پــدر
بــا آنهــا رفتــار کنــد.
رابطــه حاکــم و پیشــوا و مدیــر،
در منطــق اســامی و در نــگاه
امــام (علیــه الصــاة و الســام) عبــارت
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اســت از یــک رابطــه سرشــار
از عاطفــه و محبــت کــه در آن
رحمــت ،مهربانــی و شــفقت مــوج
میزنــد .قلــب حاکــم در فرهنــگ
اســامی و علــوی و فاطمــی ،بایــد
آنقــدر شــفاف باشــد کــه آینــه
رحمــت خــدا شــود .رابطــه هــم
رابطــه والیــت اســت؛ یعنــی بایــد
بتوانــد ایــن مهــر را از کانــون و
خزانــه اصلــی خــود دریافــت کنــد
و قلــب خــود را از آن سرشــار
ســازد ،ســپس آن مهــر را در محیط
مدیریــت خــود جــاری کنــد.
ایــن شــیوه مدیریتــی ،از
مدیریتهــای ســطح پاییــن و
کوچــک شــروع میشــود و تــا
امــام و پیشــوا پیــش م ـیرود؛ کــه
فــرد اعلــی در مهــرورزی نســبت
بــه مردمــان تحــت مدیریــت
و حاکمیــت خــود محســوب
میشــو د .
 .۵داشتن احساس شکر
حــق پایانــی عبــارت اســت از
اینکــه خداونــد تبــارک و تعالــی
را شــاکر باشــد ،بــه خاطــر اینکــه
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فرصــت چنیــن خدمتــی را بــه او
کرامــت کــرده اســت.
ایــن احســاس شــکر انگیــزه
خدمــت را در حاکــم ،پیشــوا و
مدیــر دائــم زنــده نگــه مــیدارد
و آن را تقویــت میکنــد؛ یعنــی
او دائــم احســاس میکنــد کــه
بــه خاطــر لحظهلحظــهای کــه
فرصــت پیشــوایی و مدیریــت
و ارائــه خدمــت را پیــدا کــرده
اســت ،بایــد نمــاز شــکر بخوانــد
و ســجده شــکر بــه جــا بیــاورد.
در مــورد حقــوق مــردم بــر پیشــوا،
حضــرت پنــج حــق را برشــمردند
کــه بایــد رعایــت شــود .اول
اینکــه عدالــت داشــته باشــد؛ دوم
روحیــه گذشــت داشــته باشــد؛
ســوم شــرح صــدر اســت؛ چهــارم
رحمــت و عاطفــه اســت و پنجــم
روحیــه شــکرگزاری نعمتــی
کــه خــدا بــه پیشــوا داده اســت.
خروجــی ایــن شــکر میشــود
انگیــزه دائمــی بــرای خدمــت و
زنــده شــدن ایــن انگیــزه.
حــق مــردم بــر حاکــم فضــای
حقــوق متقابــل را زیبــا ،شــیرین
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و متفــاوت کــرد .کامــ ً
ا فکــری،
تدبیــری ،عاطفــی ،محبتــی ،والیــی
و توحیــدی اســت؛ مخصوص ـ ًا در
جمل ـهای کــه حضــرت فرمودنــد:
شــکرگزار نعمــت بــزرگ خدمــت
بــه بنــدگان خــدا باشــد کــه خدای
متعــال بــه او کرامــت کــرده اســت؛
چراکــه میتوانــد آنهــا را در مســیر
رشــد و کمــال و ســعادت مــا ّدی و
معنــوی پیــش ببــرد.
وظیفه سنگین مسئوالن در
نظام اسالمی
نظــام اســامی ،بعــد از قرنهــا،
آرزوی آرزومنــدان ،خوبــان ،ابــرار،
نیــکان ،شــهدا ،صلحــا و عرفــا
را بــرآورده کــرده اســت .تاریــخ
را نــگاه کنیــد؛ آرزو داشــتند کــه
چنیــن اتفاقــی بیفتــد.
تحقــق آرزوی اولیــای خــدا،
محصــول تالشهــا و فــداکاری
حضــرت زهــرا (ســام اهلل علیهــا) بــرای
جامعــه مــا اســت .محصــول
تالشهــا و دعاهــا و رنجهــای
مــادر (صلــوات اهلل و ســامه علیهــا) آن یگانــه
هســتی و بانــوی بینظیــر و
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بــزرگ ،ایــن نظــام اســامی شــده
اســت.
بحمــداهلل و بــه فضــل الهــی و
بــه مــدد پــروردگار متعــال ،مــا
چــه در دوران مدیریــت عالــی
امــام راحــل عظیمالشــأن ،چــه در
دوران مدیریــت عالــی رهبــر عزیز
انقــاب ،تمــام ویژگیهایــی
کــه آرزو داشــتیم در پیشــوای
جامعــه مــا وجــود داشــته باشــد،
همــه را در ایــن دو رهبــر بــزرگ
مالحظــه میکنیــم .انســان بــه
مدیریــت امــام (رضــوان اهلل تعالــی علیــه) و
رهبــر عزیــز و عالیقــدر کــه نــگاه
میکنــد ،میبینــد ایــن ویژگیهــا
در ایــن ســبک مدیریتــی جــاری
اســت .مــردم مــا در پرتــو ایــن
مدیریــت بــه شــوکت ،احســاس
عــزت ،صالبــت ،آزادی و رهایــی
رســیدند.
رهبــر نظــام مــا شــخصیتی اســت
کــه دائــم دانــش او متناســب بــا
نیازهــای اجتماعــی مــا بــهروز
میشــود ،دائــم نورانیــت او
افزایــش پیــدا میکنــد ،دائــم
مراقبتهــای او بیشــتر میشــود،
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عدالــت را در شــیوه او بیشــتر
و دقیقتــر میشــود مالحظــه
کــرد ،دائم ـ ًا بردبــاری ،گذشــت و
عفوشــان بیشــتر میشــود .حقیقت ـ ًا
چشــمه فیاضــی از مهــر و محبــت
نســبت بــه جامعــه اســت .بازتــاب
آن را هــم میبینیــد ،واکنــش آن
ایــن اســت کــه در جامعــه مــا،
مــردم در اعمــاق دل خــود نســبت
بــه رهبــر عظیمالشــأن احســاس
محبــت دارنــد .ایــن نتیجــه آن مهر
سرشــار و نــگاه پدرانــه سرشــار از
عواطــف خالــص نســبت بــه مردم
اســت کــه مصــداق و نمونههــای
فراوانــی دارد.
یــا امــام عظیــم الشــأن کــه اص ـاً
چــه میشــود گفــت در مــورد آن
روح الهــی و در مــورد آن حقیقــت
بــزرگ زمــان مــا؟!
حــاال توقــع چیســت؟ توقــع
ایــن اســت کــه آحــاد مدیــران در
جامعــه مــا کــه در سلســله مراتــب
مدیریتــی چیــده میشــوند ،چــه
در مدیریتهــای ســرزمینی،
چــه در مدیریتهــای ســازمانی،
در دســتگاههای مختلــف و
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قــوای گوناگــون ،جلوههــای
ایــن مدیریــت باشــند و همیــن
نکتههایــی را کــه از امــام ســجاد
(علیــه الســام) گفتیــم ،انجــام دهنــد.
تفصیــل مطلــب را هــم اگــر
خواســتند بداننــد ،کافــی اســت
بــه نامــه پنجــاه و ســوم نهــج
(علیــه الصــاة و
البالغــه امیرالمؤمنیــن
الســام) مراجعــه کننــد؛ یعنــی نامهای
کــه حضــرت بــه مالــک اشــتر
نوشــتند .امــام (علیــه الســام) آنجــا بــا
کلیدواژههــای فوقالعــاده مهــم
و حســاس ،بــه تفصیــل حقــوق
مــردم را بــر مدیــر تعریــف و
تشــریح میکننــد.
انســان دلگیــر میشــود از اینکــه
ببینــد در چنیــن نظــام الهــی کــه
مبتنــی بــر اندیشــههای نورانــی و
قانــون اساســی حقیقتــ ًا ممتــاز در
کشــورهای جهــان اســت ،کســانی
بــه مناصبــی رســیدند ،حــاال چــه
نصــب شــدند و چــه انتخــاب ،بــه
وظایــف خــود عمــل نکننــد.
مناصبــی کــه از طــرف مــردم بــه
امانــت در اختیــار گروهــی قــرار
میگیــرد تــا جامعــه را مدیریــت
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کننــد ،هــم مســئولیت اســت کــه
بســیار مشــکل و دشــوار اســت
و هــم فرصــت خدمــت کــه
پاســخگویی آن بســیار ســخت و
دشــوار اســت .در چنیــن نظامــی
کــه بایــد دائــم کام مــردم مــا بــه
مدیریتهــای درجــه یــک بــا
مؤلفههــای خدمــت ،عشــق،
عاطفــه ،پاکدســتی ،رشــد،
احســاس عــزت و عدالــت شــیرین
شــود ،مشــاهده ناعدالتــی ـ هــر
چنــد کــم باشــد ـ قابــل تحمــل
نیســت .اصـ ً
ا چنیــن نظامــی ایــن
را برنمیتابــد کــه مســئوالنش
بیشــتر بــه دنبــال منافــع شــخصی
باشــند و عدالــت را رعایــت
نکننــد .در جایــگاه مدیریتــی
باشــند ،امــا عاطفــه ،محبــت،
بردبــاری و ســعه صــدر نداشــته
باشــند یــا کــم داشــته باشــند.
حقــوق مــردم بــر مدیــران،
کارگــزاران ،مســئوالن و پیشــوایان،
چنیــن حقــی اســت و مــا آرزو
میکنیــم إنشــاءاهلل خداونــد
تبــارک و تعالــی بــه مدیــران
جامعــه مــا توفیــق دهــد بتواننــد
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از عهــده رعایــت ایــن حقــوق
برآینــد.
ایــن حقــوق وقتــی در میــدان
اجــرا میآیــد ،آنقــدر دامنــه آن
وســیع ،متنــوع ،سرنوشتســاز و
حســاس میشــود کــه عزیزانــی
کــه مســئولیت دارنــد ،بایــد دائــم
حالــت شــکر را در خــود غلبــه
دهنــد و در مقــام تضــرع و ابتهــال
بــه ســاحت قــدس حضــرت حــق
باشــند.
حق شاگرد بر معلم
در محــور حــق شــاگردان،
حضــرت بــاز از اینجــا شــروع
َ
ــم؛ بایــد
کردنــد کــهَ « :فــأ ْن تَ ْع َل َ
بــه یــاد معلــم باشــد» کــه خــدای
متعــال ایــن دانــش را لطفــی در
حــق تــو قــرار داده اســت؛ چــون
ذهــن بــرای خــدا اســت ،ادوات
تعلیمــی و همــه آنهــا متعلــق بــه
حضــرت حــق اســت ،چشــم و
گــوش و زبــان و حافظــه و قــدرت
ترکیــب و فهــم ،همــه آنهــا متعلــق
بــه حضــرت حــق اســت.
جملــه حضــرت در اینجــا خیلــی
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زیبــا اســتَ « :م َقــا َم ال ْ َخــازِ ِن
َّ
يق ِ النَّ ِ
ــو َل ُه فِــي
الشــف ِ ِ
اص ِ
ــح ل ِ َم ْ
َعب ِ ِ
يــدهِ» .حضــرت خطــاب بــه
معلــم میفرماینــد :جنــاب اســتاد،
جنــاب معلــم ،جنابعالــی خزانـهدار
هســتی؛ یعنــی لطــف خــدای
متعــال شــامل شــما شــده و ذهــن
شــما خزانــه دانــش شــده اســت؛
دانشــی کــه او بــه تــو کرامــت
کــرده و در اختیــار تــو گذاشــته و
بــه تــو ایــن شــرف را داده اســت
کــه از آن نصیــب داشــته باشــی.
بــا ایــن فــرض ،اوالً حالــت شــما
در برابــر ایــن نعمــت بایــد حالــت
شــکر باشــد .بعــد بــه یــاد داشــته
باشــی کــه تــو امیــن هســتی و
کســانی کــه در برابــر تــو قــرار
گرفتنــد ،بــه گــردن تــو حــق
دارنــد کــه آنچــه را کــه نیــاز آنهــا
اســت ،از ایــن خزانــه حکمــت و
دانــش تــو بــه انــدازه ،ســنجیده و
بــا زیبایــی و هنرمندانــه در اختیــار
آنهــا قــرار گیــرد.
معلــم بایــد اینجــا از ُحســن
اســتفاده کنــد؛ یعنــی بــه انــدازه
و متناســب بــا نیــاز کســانی کــه
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مخاطــب هســتند ،از خزانــه لطــف
الهــی کــه دانــش و علــوم اســت،
برداشــت کنــد .بعــد هنرمندانــه
قالبگیــری کنــد و آن را در
اختیــار شــاگردانش قــرار دهــد.

9

 .۱معلم باید دلسوز دانشآموز
باشد
معلــم در مســیر انتقــال دانــش
بایــد از چنــد ویژگــی بهرهمنــد
باشــد .اولیــن ویژگــی او ایــن
اســت کــه بایــد شــفیق باشــد و
نســبت بــه شــاگردها دلســوزی
داشــته باشــد .شــفقت را معمــوالً
نســبت بــه مــادر میگوییــم ،مــادر
چــه احساســی دربــاره فرزنــد
دارد؟ بــا مهربانــی فوقالعــادهای
ســعی میکنــد حــظ مطلــوب
بــه فرزنــد عزیــزش برســد .مثــل
همیــن احســاس خــاص بایــد در
معلــم باشــد.
بنابرایــن معلــم بایــد خیرخــواه
شــاگردهای خــود باشــد و در ایــن
مســیر صبــوری کنــد .حــق شــاگرد
ایــن اســت کــه معلــم دربــاره آنهــا
اندازهســنجی کنــد و نیازشــان را
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در اختیــار آنهــا بگــذارد و مســیر
انتقــال مملــو از خیرخواهــی،
دلســوزی و صبــوری باشــد.
شــاگردان بازیگوش ـیهای خــاص
خــود را دارنــد؛ کــودک باشــند بــه
گونـهای اســت ،نوجــوان باشــند به
گونــهای اســت ،جوانتــر باشــند
و دانشــگاهی ،بــه گونــه دیگــری
اســت .در هــر ســنی مســائل
خــاص خــود را دارنــد .بنابرایــن
بایــد حالــت صبــوری در معلــم
وجــود داشــته باشــد تــا بتوانــد
امانــت دانــش را بــه شایســتگی
منتقــل کنــد و در اختیــار شــاگردان
خــود قــرار دهــد.
پــس معلــم بایــد همــواره علــم،
زبــان ،ادبیــات و محبــت خــود را
بــهروز کنــد و وقتــی وارد کالس
میشــود ،بچههــا دائــم از مهــر،
معنویــت و دانــش او نصیــب
وافــی داشــته باشــند.
یــک جملــه هــم بــه عنــوان
پایانبخــش بحــث عــرض کنــم.
در چنــد حــق اخیــر کــه بررســی
کردیــم ،حقــوق جنبــه اجتماعــی
پیــدا کــرد و یــک جنبه حقالناســی
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هــم در آن اســت .وقتــی مراجعــه
میکنیــم ،میبینیــم کــه شــگفتا!
چــه چیزهایــی جــزء حقالنــاس
یــا حقــوق متقابــل اســت کــه از
آنهــا غافــل هســتیم .ایــن رســاله
ایــن ویژگــی را دارد کــه میتوانــد
یــک منظــر بســیار متنوعــی از
حقــوق را پیــش چشــم خواننــده
عزیــز قــرار دهــد.
نکتهای درباره حق همسر
امــا نکتــه پایانــی؛ امــام
راجعبــه حــق همســر ،اشــاره
میکننــد کــه از ناحیــه ایــن
ارتبــاط انــس ،رحمــت ،آرامــش و
لــذت فراهــم میشــود؛ چیزهایــی
کــه معمــوالً در ارتبــاط بــا همســر
بیــان میشــود .منتهــا نکتــه
جالــب ایــن اســت کــه فرمودنــد:
بــه یــاد داشــته بــاش ـ مخصوصـ ًا
حضــرت اینجــا بــه آقایــان
میگویــد ـ کــه بانوانشــان چــه
حقــی بــر آنهــا دارد.
جالــب اســت کــه امــام اینجــا
اصــ ً
ا وارد حــق شــوهر نشــدند
و فرمودنــد :بــدان کــه ایــن امانــت
(علیــه الســام)

و نعمــت خــدا نــزد تــو اســت.
یعنــی آقایــان بداننــد کــه ایــن
خانــم ،ایــن ریحــان ،ایــن گل،
ایــن دســته گل ،نعمتــی اســت از
ســوی خــدای متعــال کــه در کنــار
ــم أَ َّن َذل ِ َ
ــك
آنهــا اســتَ « :و يَ ْع َل َ
ــب أَ ْن
ن ِ ْع َمــ ٌة مِنْــ ُه َع َليْــهِ َو َو َج َ
ـن ُص ْحب ـ َة نِعمــةِ َّ
اللِ» .کاش
يُ ْح ِسـ َ
ْ َ
َ
میشــد ایــن جملــه را ترجمــه
کــرد! خیلــی مهــم اســت.
آقایــان بداننــد کــه بــر آنهــا
واجــب اســت کــه زیباتریــن روش
مصاحبــت بــا نعمــت خــدا را
داشــته باشــند .ســپس حضــرت
تشــریح میکننــد کــه« :يُ ْكرِ َم َهــا»
بایــد او را تکریــم کنــد« ،يَ ْر ُفــقَ
ب ِ َهــا» دربــاره او رفــق و مــدارا و
محبــت داشــته باشــد.
بالفاصلــه میگوینــد :البتــه حقــی
کــه تــو بــر عهــده همســر خــود
داری ،بزرگتــر اســت؛ منتهــا
ارتبــاط تــو بــا او بایــد دارای
چنیــن ویژگــی باشــد.
ایــن اشــاره بــه آن بحــث مدیریــت
اســت کــه در خانــواده ،خداونــد
تبــارک و تعالــی بــر اســاس
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حکمــت ،مدیریــت را بــر عهــده
مــرد قــرار داده اســت .بــه ازای
ایــن مدیریــت ،بــه ایــن جملــه
امــام (علیــه الســام) توجــه شــود کــه
بســیاری از مشــکالت ما ،ناشــی از
غفلــت از ایــن نــگاه اســت .پــس
ــن ُص ْحبــ َة نِعمــةِ َّ
اللِ»،
«يُ ْح ِس َ
ْ َ
َ
بهتریــن روش مصاحبــت بــا ایــن
نعمــت خــدا را در پیــش بگیــر.
روی عبــارت «نِعمــةِ َّ
اللِ» دقــت
ْ َ
کنیــد.
بنابرایــن مصاحبــت بــا خانــم خانه
بایــد بــر اســاس تکریــم ،بــزرگ و
محتــرم شــمردن ،و رفــق و مــدارا
باشــد؛ زیــرا زندگــی حاشــیهها و
تالطمهایــی دارد کــه بــه مــدارا
نیــاز دارد.
(علیــه
رســاله حقــوق امــام ســجاد
الصــاة و الســام) مملــو از زیباییهــا
و ظرافتهایــی اســت کــه بایــد
آنهــا را در زندگــی خــود لحــاظ
کنیــم.
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